
EMIN ZÁMEK, příspěvková organizace 
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, tel.: 515 229 151, IČ: 45671826, e-mail: emim@eminzamek.cz 

 
Dárce 
Pan/paní 
Bytem 
 
Obdarovaný 
Jihomoravský kraj zastoupený zařízením Emin zámek, příspěvková organizace (dále jen Emin 
zámek, p.o.), za kterou jedná doc. Ing Dana Martinovičová, Ph.D., ředitelka 
se sídlem Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 
IČ: 456 71 826 
Číslo účtu: 30335741/0100 
 

uzavírají na základě ustanovení § 27, odst. 4, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 

 
tuto darovací smlouvu 

 
I. Úvodní prohlášení 

 
1. Dárce prohlašuje, že nemá závazky vůči státu, resp. k obci, ani vůči orgánům spravujícím 

zdravotní a sociální pojištění a není proti němu vedeno řízení ve výkonu rozhodnutí, ani řízení 
konkurzní, resp. řízení trestní. 

 
II. Předmět a podmínky smlouvy 

 
1. Předmětem daru je částka ………….. Kč, kterou dárce předává obdarovanému na základě 

této smlouvy. 
2. Obdarovaný finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít pro potřeby klientů v souladu s 

účelem, pro které byl Emin zámek, p.o., jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje, 
zřízen. 
Obdarovaný finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít na účel ………………………… 
Případný přebytek po realizaci výše uvedeného záměru může obdarovaný použít pro potřeby 
klientů v souladu s účelem, pro které byl Emin zámek, p.o., jako příspěvková organizace 
Jihomoravského kraje, zřízena. 

3. Dárce se zavazuje výše uvedenou částku převést na účet obdarovaného do pěti pracovních dní 
od podpisu této smlouvy pod variabilním symbolem 45671826. Dárce může finanční dar 
poskytnou i v hotovosti do provozní pokladny Emina zámku, p.o. 

 
III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení této smlouvy. 
3. Obě strany prohlašují, že si darovací smlouvu sepsanou na základě jejich pravé a svobodné 

vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
V Šanově dne 
 

______________________      ________________________ 
Dárce           Obdarovaný 
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